
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea unor bunuri 

-------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările 

ulterioare, și al art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Taraclia, 

din proprietatea publică a statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea 

Instituției Publice „Agenţia Servicii Publice”), în proprietatea publică a orașului 

Taraclia, bunurile conform anexei. 
 

2. Instituția  Publică „Agenția Servicii Publice” în comun cu Consiliul 

orășenesc Taraclia vor institui comisia de transmitere şi vor asigura transmiterea, 

în termen de 30 de zile, a bunurilor menționate în anexă, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

                                                      

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

  



3 

 

Y:\200\2020\19142\19142 - redactat (ro).docx 

Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 
LISTA  

bunurilor care se transmit din proprietatea publică a statului,  

administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei Publice 

 „Agenţia Servicii Publice”), în proprietatea publică a orașului Taraclia 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Numărul 

de 

inventar 

Anul Unitatea 

de 

măsură 

Prețul 

(lei) 

Cantitatea Suma 

(lei) 

Valoarea 

uzurii 

(lei) 

1. Investiții 

capitale 

aferente 

încăperii din 

or. Taraclia, 

str. Lenin, 

nr. 128 

0091230 2012 buc. 656869,5

4 

1 656869

,54 

444500,3

3 

2. Cazangerie 

autonomă/ 

microcentrală 

electrică 

23 kW 

1234300 2012 buc. 15251,87 1 15251,

87 

13504,26 

 TOTAL      672121

,41 

458004,5

9 

 

 



Nota informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern 

„Cu privire la transmiterea unor bunuri”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului____________

Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu Agenţia Servicii 
Publice.____________________________________________________________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din prevederile art.6 lit.k) din Legea 
nr. 136/2017 cu privire la Guvern, ce dispun Executivului să asigure administrarea 
eficientă a proprietăţii publice.

Prin Decizia Consiliului orăşenesc Taraclia nr.6/1 din 25 mai 2006, precum şi 

conform actului de predare - primire din 20 iunie 2006, s-a transmis în folosinţă ÎS 

„Registru” (Biroul Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Taraclia) a Ministerului 
Dezvoltării Informaţionale, la moment Agenţia Servicii Publice, fără plată de 
arendă, pe un termen de 99 de ani, încăperile cu suprafaţa de 154,13 m2 de la etajul 

2 din clădirea administrativă a Primăriei or.Taraclia, situată pe adresa or.Taraclia, 

str. Lenin, nr.128 pentru amplasarea Biroului evidenţă şi documentare a populaţiei. 

ÎS „Registru” (Biroul Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Taraclia) a efectuat pe 

cont propriu reparaţie capitală şi a dotat încăperile primite cu sistem de încălzire 
necesar funcţionării Biroului.
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La data de 3 noiembrie 2011 a fost încheiat contractul de comodat nr.434 între 

Primăria or.Taraclia şi IS „CRIS Registru” a Ministerului Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţiilor. Obiectul contractului l-au constituit aceleaşi încăperi situate pe 

aceeaşi adresă, str.Lenin, nr.128 din or.Taraclia, destinate atât pentru amplasarea 

Biroului evidenţă şi documentare a populaţiei, cât şi pentru Secţia examinare şi 
evidenţă a transportului.

Ca urmare a reorganizării şi constituirii Agenţiei Servicii Publice, la momentul 
deschiderii Centrului multifuncţional Taraclia, a decăzut necesitatea de utilizare a 

spaţiilor ocupate de către SEAI, BITDCA şi SSC din incinta clădirii administrative 

a Primăriei or.Taraclia. Astfel, la data de 1 martie 2019 a fost reziliat contractul de 

locaţiune nr.l din 21 septembrie 2010 şi contractul de comodat nr.434 din 3 

noiembrie 2011 cu Primăria or.Taraclia. Spaţiile au fost eliberate cu excepţia 
bunurilor încorporate şi conectate la sistemele tehnice.

Din considerentul că, ulterioara întrebuinţare a bunurilor (în caz de demontare şi 

evacuare) ar fi greu de realizat, deoarece au o destinaţie strict determinată, iar 

demontarea şi transportarea, depozitarea acestor bunuri va generaliza cheltuieli 

financiare, este raţională transmiterea acestor bunuri în proprietatea publică a 

Consiliului orăşenesc._________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene______________________________________

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene.__________________________________________________________



4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi___________________

Proiectul prevede transmiterea unor bunuri, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului 
orăşenesc Taraclia (Decizia Consiliului orăşenesc Taraclia nr.04/09/3 din 03 iulie 
2019 - se anexează), din proprietatea a statului, administrarea Cancelariei de Stat, 

gestiunea Agenţia Servicii Publice în proprietatea oraşului Taraclia._____________
5. Fundamentarea economico-financiară_______________________________________________

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare._________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare__________________________

Adoptarea proiectului dat nu impune modificarea sau abrogarea a careva acte 
normative.__________________________________________________________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_________________________________________

Proiectul va parcurge etapele de avizare şi consultare publică conform cerinţelor 
de procedură stabilite la art.32 şi art.33 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative.__________________________________________________________
8. Constatările expertizei anticorupţie_________________________________________________

Proiectul este supus expertizei anticorupţie, conform art.35 din Legea nr. 100/2017.
10. Constatările expertizei juridice____________________________________________________

Proiectul este supus expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr. 100/2017.
11. Constatările altor expertize________________________________________________________

Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în 

sensul Legii nr.23 5/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activităţii de întreprinzător. Astfel, nu este necesară examinarea acestuia de către 
Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. De asemenea, 

proiectul nu cade sub incidenţa altor expertize necesare de a fi efectuate în 

condiţiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.____________________

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI
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